
FLUXO DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (COVID-19) 

Usuário chega à UBS 

Usuário está 

com Síndrome 

Gripal? 

Sim 

Não 

Direcionar usuário para 

escuta qualificada  e 

avaliação de risco 

Avaliação 

de risco 

 Atendimento médico num tempo que considere riscos, 

desconfortos, vulnerabilidade e oportunidade de cuidado; 

 Permanência em observação; 

 Monitoramento a cada 24/48h; 

 Remoção ou encaminhamento para outro serviço, atentando 

para a necessidade de coordenação do cuidado. 

Ofertas possíveis: 

Sim 

Não 

Precisa de 

atendimento 

específico de 

rotina? 

Encaminhar usuário 

para setor requerido 

Finalizar a 
escuta inicial 

Outros 

Procedimentos 

Curativos 

Encaminhar ou conduzir 

usuário para recepção 

Farmácia 
Escutar a demanda do 

usuário e inserir na lista 

de atendimento 

Encaminhar usuário para 

a sala de preparo 

AUSÊNCIA DE RISCO 

Avaliação 

de risco 

RISCO BAIXO COM ALTA 
VULNERABILIDADE 

RISCO MODERADO 

ALTO RISCO DE VIDA 

Finalizar a 
escuta inicial 

 Atendimento (médico, enfermagem,  farmacêutico 

ou outro profissional de nível superior) num tempo 

que considere riscos, desconfortos, vulnerabilidade 

e oportunidade de cuidado; 

 Permanência em observação. 

Ofertas possíveis: 

NÃO URGÊNCIA 

PRIORIDADE NÃO URGENTE 

URGENTE 

EMERGÊNCIA 

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA 

A ficha de notificação de caso suspeito de COVID-

19 deve ser preenchida pelo profissional de saúde 

assim que tomar conhecimento da Síndrome 

Gripal e a sua digitação deverá ser feita o mais 

rápido possível, em até 24 horas (NOTA TÉCNICA 

Nº 20/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS). 

Sala de Vacina 

Sala de 

Procedimentos 

Escuta 

Qualificada 

Conduta 

médica após 

avaliação 

Liberar 
usuário com 

orientações e 
condutas 

Direcionar para 

rede de urgência 

e emergência 

Alta 

melhorada 
Óbito 

Registrar em 

livro ata/ 

prontuário 

Preencher a 
Declaração 

de Óbito 

Monitoramento 

Orientações e 

condutas 

Acompanhar 

24/48h            

Presencial 

24/48h 

Telemonitoramento 

CRITÉRIOS PARA ACIONAMENTO DO SAMU 

 Dispnéia e desconforto respiratório 

 Hipotensão (PA<10mmHg) 

 Aumento da FR > 22irpm 

 Piora nas condições clínicas de doenças de base 

 SAT O2 < 94% (em ar ambiente) 

Acionar SAMU 


